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1. Bakgrunn og hensikt: 

Elverum Tomteselskap AS har engasjert Plan1 AS til å utarbeide og fremme forslag til «Detaljregu-
lering for Grundsetmoen Næringspark» i Elverum kommune. Planen fremmes som en privat 
detaljregulering iht. plan- og bygningslovens § 12.3.  
 
Innenfor næringsområdet Grundsetmoen er det i dag noen bedrifter, men Elverum Tomteselskap 
ønsker å videreutvikle området med næringstomter.  
   
Deler av arealet er allerede regulert i dag, mens deler er uregulert. Hele det aktuelle arealet er 
avsatt til erverv i «Kommunedelplan for Elverum byområde», og i bestemmelsene til 
kommunedelplanen er det krav om at det det må vedtas ny reguleringsplan for området før det 
tillates tiltak. Hensikten med planarbeidet er dermed å tilrettelegge for videreutvikling av 
Grundsetmoen Næringspark for industri, næring, erverv og evt. noe tjenesteyting med tilhørende 
kontorvirksomhet, grøntareal, infrastruktur og tekniske anlegg.  
 
 

2. Formål: 
Detaljreguleringen skal være en oppfølging, videreføring og videreutvikling av dagens bruk i 
området, samt av gjeldende «Reguleringsplan for et område på Grundsetmoen» for de arealene 
som inngår i denne planen.  
Det vil også være en oppfølging og videreføring av «Kommunedelplan for Elverum byområde».  
 
Med bakgrunn i type virksomheter det ønskes tilrettelagt for på området tenkes det regulert til 
Bebyggelse og anlegg; Næring/industri/forretning evt. kombinert med tjenesteyting. I tillegg vil 
det reguleres tilhørende grønnstruktur, veger og anlegg.  
 
 

3. Planstatus: 
 

Utsnitt fra kommunens kartportal som viser kommuneplanens arealdel/kommunedelplan for Elverum byområde. Omriss 
av gjeldende reguleringsplaner er også vist 

I2R 
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Planområdet er avsatt til erverv og består av området I2 R innenfor «Kommunedelplan for Elverum 
byområde». Arealet som er avsatt til framtidig erverv er ca. 543 dekar, mens det som er avsatt til 
eksisterende erverv er ca. 139 dekar. Totalt er arealet dermed ca. 682 dekar.  
Kommunedelplanens bestemmelser sier at området skal benyttes til industri og/eller andre 
produksjons/verkstedbedrifter.  
Iht. bestemmelsene må det utarbeides og vedtas ny reguleringsplan før arbeid og tiltak etter Plan- 
og bygningsloven tillates innenfor området. 
 
Å regulere til næring/industri evt. kombinert med tjenesteyting vil samstemme med 
hovedprinsippene i gjeldende kommunedelplan.  
 

Utsnitt fra kommunens kartportal som viser gjeldende reguleringsplaner i området 
 
Østre del av området inngår i gjeldende «Reguleringsplan for et område på Grundsetmoen» (plan 
nr. 7/1975) stadfestet av Fylkesmannen i Hedmark 23.11.76, hvor arealene er regulert til industri, 
trafikkområder og parkbelte. 
Da denne planen er fra 1976 er ikke bestemmelsene utformet slik man ville ha gjort i dag, og de 
er heller ikke iht. gjeldende planlov eller fullt ut i samsvar med gjeldende føringer. Det er derfor 
nødvendig å revurdere innholdet i gjeldende bestemmelser. Bl.a. vil bygningshøyder og utnyttelse, 
samt typer næring og virksomhet som kan tillates innenfor planområdet, vurderes. Det vil også 
vurderes å tilrettelegge for tjenesteyting, men det vil ikke åpnes for handel i planområdet. Kontor-
lokaler tenkes kun knyttet til næringsvirksomheten i området.  
 

 
 
 
Reguleringsplan 
for Grundsetmoen, 
stadfestet av 
Fylkesmannen 
23.11.76  
(Plan-ID: 7/1975) 
 
 
Reguleringsplan 
for Rv. 3 Løten 
grense - Grundset, 
Rv. 25 Åkroken – 
Basthjørnet, 
vedtatt 12.12.12 
(Plan-ID 2012001) 
 
 
Reguleringsplan 
for g/s - veg, Rv 3 
Mårvegen – 
Strandfossen 
kraftverk, 
vedtatt 19.12.05 
(Plan-ID: 200510 
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Vegen som går i øst-/vestgående retning gjennom området inngår i «Reguleringsplan for ny Rv. 
3/Rv. 25 Ommangsvollen – Grundset» (Plan nr. 2012001) vedtatt 12.12.12. Her er arealene er 
regulert til kjøreveg, annen veggrunn, vegetasjonsskjerm og midlertidig riggområde. Det må 
avklares gjennom reguleringsplanprosessen om denne skal inngå i detaljplanen slik den er 
regulert, om det er behov for å gjøre noen endringer eller om den ikke skal inngå i «Detaljregu-
lering for Grundsetmoen Næringspark» siden den allerede er regulert.  
 
Sørvestre deler av arealene er ikke regulert. 
 
Helt i øst grenser planområdet inn mot gjeldende «Reguleringsplan for g/s - veg, Rv 3 Mårvegen – 
Strandfossen kraftverk, vedtatt 19.12.05 (Plan-ID: 200510). Planen kan i noen grad berøre denne 
planen. 
 
«Detaljregulering for Grundsetmoen Næringspark» som nå skal utarbeides, vil bli en videreføring 
og endring av «Reguleringsplan for et område på Grundsetmoen» (plan nr. 7/1975) og del av 
«Reguleringsplan for ny Rv. 3/Rv. 25 Ommangsvollen – Grundset» (Plan nr. 2012001).  og 
muligens mindre del av «Reguleringsplan for g/s - veg, Rv 3 Mårvegen – Strandfossen kraftverk 
(Plan-ID: 200510). 
 

 
4. Planområdets beliggenhet og størrelse: 

Området ligger på Grundsetmoen, rett vest for Rv 3 (Trondheimsvegen) og Glomma, nord for 
Slåttmyrbakken, ca. 3 km nord for Elgstua. Helt i sørvest grenser planområdet inntil noen 
boligeiendommer. Resterende tilgrensende arealer mot sør, samt vest og nord er skogsområder 
(LNF-formål). Mot øst avgrenses området som nevnt av Rv 3. På motsatt side av denne er det 
også noen boligeiendommer som ligger langs vegen, for øvrig er det skogsområder mellom vegen 
og Glomma. 
 
Planområdet er på ca. 663 og består av eiendommene gnr/bnr 14/109, 14/124, 14/199, 14/204, 
14/215, 14/219, 14/220, 14/221, 14/222, 14/223, 14/224, 14/242, 14/243, 14/248, 14/291 og 
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14/295, del av 14/32 og 207/33 (Rv 3) og mindre del av 14/1 og 14/3. Det er flere grunneiere 
innenfor området, men mesteparten eies av Elverum kommune. Elverum Tomteselskap AS/ETS 
Næringstomter AS har full råderett over Elverum kommunes eiendommer gjennom en 
urådighetserklæring. 
 
 

5. Beskrivelse av planområdet 
Planområdet framstår som flatt: Terrenget stiger slakt oppover fra ca. kote 196 ved riksvegen opp 
mot kote 205 i sørvest (tilsvarer ca. 1% stigning) og opp til kote 212 i nordvest (tilsvarer ca. 3 % 
stigning).  
 
Innenfor området er det i dag noe næringsbebyggelse og tilliggende veger. I vest er det et 
småbruk (Svenkerud). Øvrige arealer er foreløpig ubebygde og skogkledte. 
  
De bedriftene som ligger innenfor området i dag er: Orkla Foods Norge AS, Netco AS (elektro, 
fiber og tele), Bolstad Eiendom AS og Polarvinduet AS.  
 

 
Bolstad Eiendom AS/Polarvinduet AS 
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Orkla Foods Norge AS 
 

 
Orkla Foods Norge AS 
 

6. Krav til reguleringsplan, planprogram og konsekvensutredning: 
Som nevnt er det i henhold til bestemmelsene til «Kommunedelplan for Elverum byområde» krav 
om at det må utarbeides reguleringsplan for området. I samråd med Elverum kommune er det 
kommet fram til at planen skal fremmes som en privat detaljregulering i samsvar med Plan og 
bygningslovens § 12-3 utarbeides.  
 
Planarbeidet er vurdert mot kriteriene for konsekvensutredning som gjelder iht. forskrift om 
konsekvensutredninger av 19. desember 2014. I forskrifts § 2 og vedlegg I, pkt. 1 står det det 
planer for industrianlegg, næringsbygg, bygg for offentlig eller privat tjenesteyting og bygg til 
allmennyttige formål med et bruksareal på mer enn 15 000 m² eller som omfatter et planområde 
på mer enn 15 dekar alltid skal konsekvensutredes. 
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Planområdet er på ca. 663 dekar, og i tillegg det er planer om å tilrettelegge for bebyggelse med 
godt over 15 000 m² bruksareal. På bakgrunn av både tiltakets og planområdets størrelse utløses 
det dermed automatisk krav til konsekvensutredning. 
 
I forkant av utarbeidelse av reguleringsplaner med KU skal det foreligge et forslag til planprogram 
iht. §4-1 i planloven. Første og annet ledd i denne lyder som følger:  
 
”§ 4-1. Planprogram 
For alle regionale planer og kommuneplaner, og for reguleringsplaner som kan ha vesentlige 
virkninger for miljø og samfunn, skal det som ledd i varsling av planoppstart utarbeides et 
planprogram som grunnlag for planarbeidet.  
Planprogrammet skal gjøre rede for formålet med planarbeidet, planprosessen med frister og 
deltakere, opplegget for medvirkning, spesielt i forhold til grupper som antas å bli særlig berørt, 
hvilke alternativer som vil bli vurdert og behovet for utredninger. Forslag til planprogram sendes 
på høring og legges ut til offentlig ettersyn samtidig med varsling av planoppstart. 
Planprogrammet fastsettes ordinært av planmyndigheten.” 
 

7. Metodikk 
Utredningen/vurderingen gjennomføres etter en metode som behandler temaets betydning i 
dagens situasjon, tiltakets omfang og påvirkning på dagens situasjon og konsekvensenes 
betydning for området. Det skal videre vurderes om det er behov for, og eventuelt forslag til 
nærmere undersøkelser før gjennomføring av planen eller tiltaket. Eventuelle avbøtende tiltak skal 
også beskrives.  
 

8. Alternativsvurderinger: 
Det tilrettelegges ikke for alternative utviklingsmuligheter i den forstand, slik at det reelle 
alternativet til å gjennomføre planprosessen, er en videreføring av dagens bruk uten en ny 
detaljregulering (0-alternativet). 
 
Med utgangspunkt i en beskrivelse av viktige miljø- og samfunnsforhold skal det i konsekvens-
utredningen gis en beskrivelse og vurdering av virkningene som planen kan få for miljø og 
samfunn. 
 
Utredningen/vurderingen gjennomføres etter en metode som behandler temaets betydning i 
dagens situasjon, tiltakets omfang og påvirkning på dette. 
 

9. Behov for utredninger og vurderinger: 
I forbindelse med detaljreguleringen vil følgende temaer bli vurdert og utredet: 
9.1 Forholdet til overordnede planer og andre gjeldende rammer og premisser (inkl. samordnet 

bolig-, areal- og transportplanlegging og barn og unge interesser) 
9.2 Bebyggelse inkl. høyder, utnyttelse og estetikk 
9.3 Offentlige og private servicefunksjoner 
9.4 Veg- og trafikkforhold: Bl.a. adkomstløsninger, forholdet til regulert veg gjennom området 

og byggegrenser i tilknytning til denne, parkeringskrav, trafikksikkerhet  
9.5 Kommunal infrastruktur 
9.6 Geotekniske forhold 
9.7 Vurderinger ift. at deler av området ligger innenfor restriksjonssone for grunnvann 
9.8 Støy. Noen boliger grenser til planområdet. Disse ligger allerede støyutsatt til ift. Rv3 
9.9 Miljømessige forhold 
9.10 Forhold til kravene i kap II i naturmangfoldloven 
9.11 Landbruksinteresser 
9.12 Kulturminner og kulturmiljøer 
9.13 Terreng/landskap/grunnstruktur, inkl. vurdering i forhold til dagens bruk av området 
9.14 Tilgjengelighet/universell utforming 
9.15 Risiko og sårbarhet 
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10.  Planprosess og medvirkning: 

Den 06.04.17 ble det avholdt oppstartsmøte med Elverum kommune hvor føringer for det videre 
planarbeidet ble lagt. Reguleringsplanen skal som nevnt utarbeides som en detaljregulering. 
Avklaringer om behov for utarbeidelse av konsekvensutredning (KU) ble også klarlagt. I forkant av 
utarbeidelse av reguleringsplaner med KU skal det utarbeides et planprogram. 
 
Samtidig med at planprogrammet legges ut til offentlig ettersyn iht. plan- og bygningslovens § 12-
9, jfr. § 4.1, vil det varsles oppstart av detaljreguleringsplanarbeid iht. § 12-8. Dette kunngjøres i 
lokalavis (Østlendingen). I tillegg skal planarbeidet kunngjøres på kommunens hjemmeside 
(www.elverum.kommune.no) og på Plan1 AS’ hjemmeside (www.p1.no), samt sendes direkte i 
brev til berørte offentlige myndigheter, grunneiere, naboer, lag og foreninger etter liste fra 
kommunen. Dette antas å kunne skje før sommeren 2017. På bakgrunn av sakens art og 
omfangforventes det at dette gir tilfredsstillende medvirkning. Dette begrunnes også med at deler 
av næringsområdet allerede er regulert og dels også utbygd med eksisterende bedrifter. Det 
opplyses også at Elverum Tomteselskap i etterkant av oppstartsmøtet, og før varsel om oppstart, 
har tatt kontakt med grunneiere innenfor planområdet.  
 
Forslag til planprogram skal iht. planloven ligge ute til offentlig ettersyn i minimum 6 uker. Med 
bakgrunn i at tidspunktet for offentlig ettersyn av planprogrammet sammenfaller med 
sommerferietiden, vil imidlertid fristen forlenges med 2 uker. 
Ansvarlig myndighet, som er Elverum kommune, fastsetter på bakgrunn av høringen endelig 
planprogram iht. plan- og bygningslovens § 12-9. Dette kan trolig skje i formannskapet på høsten 
2017. Deretter vil det bli utarbeidet et forslag til detaljregulering med KU i henhold til det fastsatte 
programmet. Konsekvensutredningen skal også beskrive eventuelle avbøtende tiltak. Trolig vil 
planmaterialet kunne utarbeides og oversendes kommunen for førstegangsbehandling i løpet av 
siste kvartal/mot slutten av 2017. Ved førstegangsbehandling får kommunen mulighet til å vedta 
utleggelse til offentlig ettersyn. iht. lovens § 12-11, jfr. § 12-10. Frist for merknader er på min. 6 
uker, og bør kunne være ferdig på starten av 2018. 
 
Når reguleringsplanen m/KU har ligget ute til offentlig ettersyn, vil kommunen ta den opp til 
behandling og vedta den i kommunestyret. Om det ikke blir krav til betydelige endringer av planen 
og/eller bestemmelsene kan vedtak av planen skje i løpet av våren 2018. 
 
 
Forslag til planprogram legges ut til offentlig ettersyn med frist for uttalelse satt til: 
28. august 2017. 
 
 
Spørsmål og evt. skriftlige merknader til kan rettes til:  
 
Plan1 AS v/ Ragnhild Storstein 
Balder Allè 2 
2060 Gardermoen 
 
e-post: rag@p1.no 
tlf: 95 92 00 27 
 
 

http://www.elverum.kommune.no/
http://www.p1.no/

